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EGEREK


Ebben a darabban minden gyerek részt vehet. A jelmez könnyen megoldható, mindenkinek csináltok papírból egérfület és a királynak kezébe adtok egy műanyag vagy egy fakardot.  

Egér országban vagyunk. Az összes egér kíváncsian, duruzsolva várakozik.

Mesélő.








Ajtónálló be. Megáll, méltóságteljesen körülnéz, hármat dobbant a lábával. Dadogva szól.

Minden egér földig hajol. 

Elemér beviharzik, feláll egy zsámolyra.
































































































































Egér 1 elrohan, majd kisvártatva lógó orral jön vissza.





















Elemér kivont karddal elrohan, a többiek nem mozdulnak. Néma csend, majd valaki felkiált.






Egy egér előrefurakszik, gyámoltalanul mondja. 

Mesélő: 
Egy nap, első Elemér, minden egerek ura, úgy döntött, hatalomra tör és elfoglalja a földet. Összehívta hát egereit, hogy megbeszélje velük a dolgot.





Ajtónálló:
Őőőőfefefelsssége, eeeelső eeeeegér Eeelelelemmmmér!



Elemér:
Egerek! Hős egereim! 

Egerek kiabálnak:
Éljen, éljen, vivát Elemér!

Elemér:
Csendet! Én, első Elemér, minden egerek ura, háborút indítok!

Egér 1:
Ki ellen nagy uram?

Elemér:
Hogy-hogy ki ellen? Hm. Ki ellen is?  

Egér 2:
Macska!

Egerek össze-vissza kiabálnak:
Jaj, jaj! Abból baj lesz! Még hogy a macska ellen? Jujjuj! 

Elemér:
Nem! Megvan! Elfoglaljuk a földet, és a miénk lesz minden sajt!

Egér 3:
Éljen első Elemér, minden sajtok ura!

Egér 4:
Világ sajtjai egyesüljetek!

Egér 5:
Én nem szeretem a sajtot. Nem lehetne inkább…

Egér 6:
Nem. 

Egér 5:
Én csak egy kis szalonnát szerettem volna sajt helyett. Már ez is baj?

Egér 7:
Éljen a szalonna! Világ szalonnái egyesüljetek!

Egér 8:
Mi van azzal, aki se a sajtot és se a szalonnát nem szereti? Az mit kap a háborúban?

Egér 9:
Egy golyót a seggébe!

Egér 8:
Azt nagyon utálom! Hogy néz már ki egy golyó a seggemben?

Elemér:
Csendet! Egereim! Én, első Elemér, minden egerek ura úgy döntöttem, hogy mától kezdve minden egér szereti a sajtot. Vagy a szalonnát. 

Egér 10:
Én csak a szotyit szeretem. Akkor velem mi lesz?

Elemér:
Most mondtam! Parancsba adom, hogy minden egér szeresse a sajtot, vagy a szalonnát. 

Egér 10:
És a szotyit.

Elemér:
Jó. És a szotyit.

Egér 11:
Szeretném ha szerethetném a zsemlemorzsát! Mert azt nagyon szeretem! Jaj de szeretem!

Elemér:
Jó. És a zsemlemorzsát! Most már háborúzhatunk végre? 

Egér 12:
Én meg a tejcit! Egy pohár hideg tejci! Nincs is annál jobb!

Egér 13:
Igazad van! Semmit nem ér semmi, ha nincs tejcsiiii! 

Egér 14:
Ha már belevesszük a tejet, akkor vegyük bele a csokit is! Világ csokijai egyesüljetek!

Minden egér össze-vissza:
Éljen és virágozzék a csoki! Na a csokiért érdemes harcolni! 

Egér 15:
Nagy királyom! Aki fogyózik az miért harcol?

Elemér:
Az majd kap Norbi updétot! Na, mehetünk? 

Minden egér össze-vissza:
Gyerünk! Harcra fel! 

Elemér:
Valaki nézze meg, tiszta-e a levegő?

Egér 1:
Itt van a macska. Itt áll lesben a bejáratnál. Most mit csináljunk?

Egerek megijednek, össze-vissza kiabálnak:
Jaj nekünk! Itt a macska! 

Elemér:
Elég ebből gyáva népség! Mi vagyunk többen, gyerünk, győzzük le a macskát! Ajtónálló, utánam! 

Ajtónálló:
Uuuurrrram! Éééén iiiinkább iiithhon mmmaradnék!  

Elemér:
Hát már te is ilyen gyáva vagy? Hadsereg! Mögöttem sorakozó, rohaaaaaam!

Egy egér:
Éljen második Elemér, minden egerek ura! 

Egér 2:
Egyáltalán, van itt valaki Elemér, aki ráadásul második?

Elemér 2:
Én Elemér vagyok.

Egér 6:
És második?

Elemér 2:
Lehet, nem számoltam. Igaz, nem is tudok számolni.

Egér 8:
Nagyon jó! Egy király ne számoljon! 

Egér 10:
És ha nem tudja megszámolni, hogy hányadik, akkor honnan tudja, hogy hányadik?

Egér 9:
Majd ráírjuk, hogy második. Olvasni csak tud!

Elemér 2: 
Asztat sem tudok.

Egér 4:
Akkor megfelelsz! Hű de megfelelsz! 

Egér 3:
Te vagy mától, a nagy és bölcs király! 

Összes egér:
Éljen a király, vivát! Éljen a király! 

Mesélő:
És az egerek azóta is minden nap új királyt választanak, és arra készülnek, hogy elfoglalják a sajtot, a szalonnát, a csokit és minden ételt, mi szemszájnak ingere. Csak hát ugye, az a fránya macska ne lenne!   
      




